




12 aanbevelingen



BELGIË 
STERKER 
IN EUROPA
De Europese economische integratie is de motor van groei en 
welvaart voor onze kleine, open economie. De goede werking van 
de interne markt, onze gemeenschappelijke Europese markt met 
het vrij verkeer en een level playing fi eld, is essentieel voor het 
Belgische bedrijfsleven. Die interne markt is uitgegroeid tot de 
belangrijkste afzetmarkt en toeleverancier voor onze bedrijven. 

Europa is daardoor al lang geen ver-van-mijn-bedshow meer voor 
ondernemers. Bovendien worden ze dagelijks geconfronteerd 
met Europese regels die een grote invloed hebben op de werking 
van hun bedrijf. En dat zal in de toekomst ongetwijfeld zo blijven. 
Daarom is het meer dan ooit cruciaal dat België op Europees 
niveau zijn belangen nog sterker behartigt.
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Hoe kan België een hoofdrol spelen in Europa? 
12 aanbevelingen

Respecteren van de basisprincipes 

Naast de 12 aanbevelingen moet België erop toezien dat een aantal fundamentele 
principes wordt nageleefd tijdens het besluitvormingsproces: 

�  Een effi  ciëntere Europese Unie die uitsluitend optreedt wanneer dat zinvol is en 
die de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit ten volle respecteert.

�  Een strikte toepassing van de richtsnoeren voor ‘betere regelgeving’ door alle 
Europese instellingen zodat er eenvoudige, kwaliteitsvolle en voorspelbare regels 
komen. Die regels moeten het concurrentievermogen versterken en een goed 
evenwicht bewaren tussen competitiviteit en duurzaamheid, rekening houdend 
met de positie van onze internationale concurrenten. 

�  Een transparant besluitvormingsproces. Dat betekent onder meer dat het gebruik 
en de draagwijdte van gedelegeerde handelingen beter worden gedefi nieerd. 

Om meer te wegen op het Europees besluitvormingsproces, schuift het VBO 
12 concrete aanbevelingen naar voren. Die aanbevelingen focussen dus niet op 
de inhoud van het Europees beleid, maar wel op de verschillende stappen in het 
besluitvormingsproces, op zowel Belgisch als Europees niveau. Dat zonder het proces 
nodeloos complexer te maken of te vertragen.

3 3 | BELGIË STERKER IN EUROPA



een Belgische ‘impact 
assessment’-eenheid op te 
richten die de cumulatieve 
impact van nieuwe 
Europese voorstellen op 
België berekent 

Door de cumulatieve impact van 
nieuwe Europese initiatieven op de 
Belgische economie te berekenen, 
kan België een meer weloverwogen 
en onderbouwd standpunt innemen. 
Bovendien moet België durven ingaan 
tegen het voorstel als de impact nega-
tief is. 

de defensieve en 
off ensieve Belgische 
belangen rond Europese 
dossiers in kaart te 
brengen

Door de Belgische belangen beter 
te identifi ceren, kan België bij het 
opstellen van de Europese agenda 
zijn belangen sterker doorduwen
en die tijdens het besluitvormings-
proces krachtiger verdedigen.

geen wetgevende 
initiatieven op nationaal 
niveau te nemen als er een 
Europees initiatief komt 

Door geen wetgevende initiatieven 
te nemen als er een Europees initia-
tief komt, vermijden we een lappen-
deken aan regels, versterken we de 
rechtszekerheid voor de bedrijven 
en garanderen we een gelijk speel-
veld in de EU. 

BELGIË STERKER IN EUROPA DOOR…
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systematisch openbare 
raadplegingen rond 
Europese wetsvoorstellen 
te organiseren

Door in België de verschillende rele-
vante stakeholders stelselmatig te 
bevragen, versterken we hun betrok-
kenheid en krijgen de beleidsmakers 
een beter inzicht in de belangen en 
de (on)rechtstreekse gevolgen die 
op het spel staan. 

telkens een duidelijk 
standpunt in te nemen en 
te verdedigen in de Raad

Door een gebrek aan consensus 
neemt België soms geen standpunt 
in, waardoor de belangen van ons 
land op Europees niveau niet kunnen 
worden verdedigd. Daarom moet het 
Overlegcomité de knoop doorhakken 
als er geen standpunt werd bereikt op 
het niveau van de ‘DGE-coördinatie’, 
om zo elke onthouding te vermijden.

de manier waarop een 
Belgisch standpunt tot 
stand komt transparanter 
te laten verlopen en 
te communiceren over 
die standpunten

Door de Belgische standpuntbepa-
ling transparanter te laten verlopen 
en te communiceren over de stand-
punten die ons land inneemt in de 
Raad, wordt er meer verantwoor-
ding afgelegd aan de verschillende 
stakeholders.
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in elk parlement van het 
land het Europees beleid 
beter op te volgen  

Door het Europees beleid van 
dichterbij op te volgen in alle parle-
menten, zullen de parlementsleden 
een sterkere Europese kennis en 
refl ex opbouwen. Dat komt onder 
meer de standpuntbepaling, subsi-
diariteitscontrole, politieke dialoog, 
mogelijke ratifi catie van interna-
tionale verdragen en omzetting van 
Europese richtlijnen ten goede.

een sterker Belgisch  
netwerk in de EU-bubbel 
te promoten  

Door de informele samenwerking, 
de uitwisseling van informatie en het 
overleg tussen de Permanente Verte-
genwoordiging van België bij de EU, 
de Belgische Europarlementariërs, 
de Belgische EU-ambtenaren en alle 
Belgen actief in Europese zaken te 
versterken, zal onze expertise en 
invloed toenemen.

een structureel overleg 
op politiek niveau op te 
zetten met gelijkgezinde 
landen

Door vóór elke Raadsvergadering 
onze standpunten te delen met 
potentieel gelijkgezinde landen en 
met die landen coalities te vormen, 
zal België meer steun vinden voor 
zijn standpunten en zijn belangen 
makkelijker kunnen verdedigen op 
Europees niveau. Een systematisch 
overleg tussen bijvoorbeeld de Bene-
lux-landen lijkt aangewezen.  

BELGIË STERKER IN EUROPA DOOR…
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de omzetting van 
Europese richtlijnen te 
verbeteren

Door de Europese richtlijnen tijdig en 
volgens de geest van de tekst om te 
zetten, en dus niet aan ‘gold-plating’ 
te doen, garanderen we een Europees 
level playing fi eld en vermijden we 
in België strengere regels en meer 
administratieve verplichtingen dan in 
de andere EU-lidstaten die ons concur-
rentievermogen verzwakken.   

een periodieke evaluatie 
van de bestaande 
wetgeving te maken en 
de bijbehorende lasten te 
berekenen

Door de bestaande wetgeving te 
evalueren en na te gaan of de doel-
stellingen worden behaald, en in het 
bijzonder wat de bijbehorende lasten 
zijn voor de bedrijven, kan België 
er bij de herziening van Europese 
wetgeving voor zorgen dat de wet-
geving doeltreff ender wordt tegen 
een zo laag mogelijke kost.

een homogene omzetting 
van Europese richtlijnen 
in de verschillende 
regio’s te verzekeren

Door Europese richtlijnen in elke 
regio van ons land homogeen om te 
zetten, verzekeren we een intra-Bel-
gisch level playing fi eld en ver-
mijden we verschillende regels en 
administratieve verplichtingen voor 
bedrijven die in verschillende regio’s 
actief zijn.
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HET VBO

+50.000
kleine, middelgrote en 
grote ondernemingen

2/3
van de toegevoegde 

waarde

75%
van de tewerkstelling in 
de privésector

80%
van de export

3 gewesten

Kompas bij uitstek voor de 
ondernemingen in België

Het VBO is het 
Belgische lid van 
BusinessEurope
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Voucher Issuers Association 

BELGISCHE

SPAARBANKEN-
VERENIGING

BEDRIJFSGROEPERING 
ZANDGROEVEN

LEDEN-SECTORFEDERATIES 
VAN HET VBO
Zo’n 50 toonaangevende sectorfederaties zijn lid van het VBO en vertegenwoordigen meer 
dan driekwart van de economische activiteit in ons land.

EFFECTIEVE LEDEN

TOETREDENDE LEDEN



Het VBO, dé stem van de 
ondernemingen in België, staat 

– via een 50-tal lid-bedrijfs-
federaties – voor meer dan 50.000 

kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen die 75% van de 

tewerkstelling in de private sector 
voor hun rekening nemen. Onze 

leden zorgen voor 80% van de 
export en creëren 2/3 van de 

toegevoegde waarde in ons land. 
Als enige overkoepelende 

interprofessionele 
werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigen we 

ondernemingen uit de drie 
gewesten van ons land.

WWW.VBO-FEB.BE


